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کسب و کار

چگونه در کسب
و کارهای خانگی
با انگیزه بمانیم
نویسنده  :اسکات آلن
مترجم :سوده قدیمی
اگرجزوکسانیهستیدکهکسب
و کار خانگی مستقلی حتی
کوچک برای خود راه انداخته
اید و در همان منزلتان ،هم
کار می کنید هم کسب درآمد
دارید ،باید بدانید جزو خوش
شانس ترین ها هستید .محل کارتان
در منزلتان اســت ،رئیس و کارفرمای
خودتان هستید و به کسی جز خودتان
پاسخ گو نیستید .ممکن است سال ها
شــغل ثابتی بیرون از خانه داشته و سر
ساعت معینی می رفتید و می آمدید و
تابع مقررات محل کارتان بودید اما حاال
اوضاع فرق کرده و خودتان باید قوانین و
مقرراتی برای مدیریت کار و امور منزل
ایجاد و ســاعات کاری مشخصی را نیز
تعیین کنید اما به همــان مقدار که از
مزایا و منافع یک کســب و کار خانگی
برخوردارید ،مسئولیت های بیشتری نیز
خواهید داشت.شما مسئول تمام جوانب
کسب و کار خانگی تان هستید و در تمام
ابعاد آن سهم بزرگی از مسئولیت ها به
عهده شماست .به این معنی که خوب و
بد همه چیز را باید با هم مدیریت کنید
و جلو ببرید .گاهی پیش می آید که در
این مسیر به خاطر تمام مسئولیت ها و
نگرانی هایی که دارید ،شور و شوق اولیه
را از دســت بدهید و از ادامه راه دلسرد
شوید .یکی از بزرگ ترین چالش هایی
که با آن روبه رو خواهید شــد موضوع «
انگیزه» است .اینکهچطوربتوانیم انگیزه
خود را مانند روزهای اول حفظ کنیم و
ادامه دهیم .بسیاری از صاحبان کسب و
کارهای خانگی به همان کاری که در ابتدا
شروع کرده اند و درآمد کافی که به دست
می آورند راضی و قانع هســتند و دیگر
تالشی برای ارتقا دادن کسب و کارشان
نمی کنند .اگر شما هم چنین موضوعی
را تجربه کرده اید و حس می کنید زود
به زود دلســرد می شوید ،حتما به
تقویت انگیزه نیاز دارید .در ادامه
این مقاله توصیه هایی وجود
دارد که به شما کمک می کند
بتوانید همیشه با انگیزه بمانید.
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میالد قارونی

روزنامهنگار

تولید اسباببازی
به راحتی فروش
اسباب بازی
نیست؛ به ویژه
این که بیشتر
اسباببازیهای
کشوروارداتی
است و غولهای
بزرگی بر سر
راه همه وجود
دارد؛ اما هستند
انسانهای
بزرگی مانند آقای
جیواد که قلبشان
برای وطن میتپد
و سرسختانه
تالش میکنند تا
عالوه بر پابرجا
نگهداشتن تولید
داخلی ،فرهنگ
این مملکت را
زنده نگه دارند

اسباب بازی
تولیـــــد کنید

همین اول و بدون هیچ حاشی ه و اضافه گفتاری ،به
سراغ اصل مطلب یعنی تولید و عرضه اسباب بازی
ایرانی و سنتی میرویم .اسباببازیهایی که زمانی
شما در کودکی ،بازیهای آنها را به صورت فیزیکی
انجام میدادید؛ اما حاال به دلیل تغییر فرهنگ
سکونت نشینی و خیلی مسائل دیگر هیچ خبری
از آنها نیست .درست در زمانی که فکر میکنیم
تاریخچه این بازیها تمام شده ،اسباببازیهای
این گروهها توسط هنرمندان کشورمان تولید و به
بازار عرضه شد تا بتوانند به غیر از زنده نگه داشتن
یاد این نوع بازی ،فرهنگ درست آموزش را هم
نشان دهند.

موفقبودن
فروشنده موفق اولین کاری که باید انجام دهد ،این است که خألها و نیازهای بازار را ببیند .بداند تا چه چیزی تولید یا عرضه کند که بیشتر مردم به دنبال آن باشند .به
هر حال وضع اقتصادی جامعه مانند گذشته نیست .کمتر کسی این روزها برای اسباب بازی پول میدهد .پس باید خیلی حساب شده جلو رفت .فرهنگی هم که اوضاع
چندان جالبی ندارد و همه اسباب بازی را در نهایت به ماشین و عروسک خالصه میکنند .کسی نمیداند که این وسایل چقدر نقش مهمی در تربیت بچهها دارند.
پس شما باید با افزایش دانش خود ،مشتریانتان را آگاه کنید.بعد باید بدانید که در محیط زندگی شما چه نوع اسباب بازی بیشتر به فروش میرود .برای مثال ،اگر بازی
بیلیارد بیاورید ،در محله یا شهر شما کسی آن را میخرد؛ منظور ما استقبال بیشتر مردم است .فرهنگ را در نظر بگیرید .البته فقط این نیست .بلکه باید به جنسیت،
سن و جغرافیا هم دقت داشته باشید .خالصه این که چه چیزی بیارید و چه چیزی نیارید یا همان تولید کردن و نکردن است .اگر بخواهید که تولید کننده باشید ،باید
از خودگذشتگی کنید .در همان اول هم نوشتیم که رقبای سرسختی دارید و نباید روی حمایت کسی حساب باز کنید .خودتان هستید و خودتان .پس بهتر است که به
جای صرف هزینههایی مانند سفر ،آن را در کار خود به ویژه در شروع سرمایهگذاری کنید تا حداقل بعد از چند سال رنگ موفقیت را به خود ببینید.
آقای جیــواد ،مالک برند رنگارنگ و طــراح و تولیدکننده
بازیهای ملی و بومی ،یکی از همین افراد موفق است .کسی
که بعد از بیانات مقام معظم رهبری در سال  92مبنی بر
تولید اسباببازیهای بومی و ترویج آن ،شروع به طراحی
و تبدیل بازیهای بومی به اسباب بازی مانند هفت سنگ
کرد .به صورتی که آقای جیواد توانســتند در سال 94
جایزه ویژه ملی اسباب بازی را برای همین تولید بازی
هفت سنگ دریافت کنند .دلیل آن هم خیلی واضح
هزینهرا هاندازی
است .هفت سنگ بازی پرمعنا و مفهوم است و عالوه بر
نکته آخر هزینه راهاندازی است که با توجه به
تمرینی برای قابلیت فکری افراد ،دارای فلسفه تحرک،
اوضاع اقتصادی به صرفه نیست که قالبهای
چابکی و فداکاری است؛ یک بازی با این همه قابلیت
ســاخت را خریداری کنید .بعد اجاره مغازه،
مثبت برای سالمتی انسان.
مالیات و غیره هم کمر شما را در ادامه خواهد
تولید اسباب بازی به راحتی فروش اسباب بازی نیست؛
شکست .بهتر است که همه آنها را اجاره کنید.
به ویژه این که بیشتر اسباببازیهای کشور(بهتر است
عدد آن هم بستگی به حرفه شما دارد.
که بگوییم نزدیک به  ۱۰۰درصد) وارداتی اســت و
این کاری نیســت که بتوان تنهایی پیش برد.
غولهای بزرگی در سر راه همه وجود دارد؛ اما هستند
گفتیم این یک صنعت اســت و باید چند نفر
انسانهای بزرگی مانند آقای جیواد که قلبشان برای
باشید .از همه مهمترین این که به دنبال حامی
فروشندهروانشناسابشد
وطن میتپد و سرسختانه تالش میکنند تا عالوه بر
مالی و روحی باشــید .هرچقدر هم که روی
فروشندگی اسباب بازی فقط عرضه و فروش چهار کاال
پابرجا نگهداشتن تولید داخلی ،فرهنگ این مملکت را
برندسازی کار کنید؛ اما حامی نداشته باشید،
نیست .چنین فردی باید روانشناس باشد .باید کودکان،
زنده نگه دارند .قبل از وارد شدن به توصیههای اصلی
فقط تا یک حد پیش خواهید رفت.
نیازهایشان ،شگرد بیان مزیتهای اسباب بازی ،چگونگی
برای تولیدکننده یا فروشنده شدن اسباب بازی ،شما
عالقهمند کردن و رفتار کردن با کودکان را بداند .حتی اگر
باید نکات و مواردی دقت کنیــد .در واقع این که چرا
بخواهید که همین نمونههای خارجی و وارداتی را هم بفروشید ،باید بدانید که چه
ال این حرفه بروید؛ البته با چالشهایی هم که وجود دارد .کودکی
باید به سراغ اص ً
چیزی عرضه میکنید .گروه مشتریان خیلی خاص هستند.
مهمترین سن است .سنی که از هر لحاظ میتواند خط مشی در پرورش خود بگیرد.

و حیده امینی -ماه پر خیر و برکت رمضان آغاز
شده و همه ما این روزها دوست داریم کارهایی
را انجام دهیم تا توشه معنوی زندگی مان را
پربار تر کنیم .با توجه به این که این روزها
گوشی های هوشمند و استفاده از اینترنت در
زندگی اغلب ما نقش پر رنگ تری را ایفا می
کند و عضو جدایی ناپذیر زندگی های امروزی
شده می توانیم از برنامههایی که در زمینه
مذهبی طراحی و معرفی شده اند در این ماه با
استفاده از گوشی های هوشمندمان استفاده
کنیم .برنامه های مذهبی خدمات مختلفی از
قبیل نمایش تصاویر سورههای مختلف قرآن
همراه با قرائت آیات ،گلچینهای متعددی
ل های تصویری و صوتی مداحیها،
از فای 
کتابهای دیجیتال ادعیه و د ه ها
سرویس دیگر را در اختیار کاربران خود
قرار می دهند و این برنامه ها به خصوص
برای آن دسته از افرادی مناسب است که
زمان الزم را برای فعالیت های مذهبی ندارند
و از این اپلیکیشن ها می توانند در هنگام
رفت و آمد به محل کار بهره الزم را ببرند.

در دنیای امروزی که دنیای دیجیتال اســت و به سرعت هم
پیش میرود ،واقعاً رقابت کردن اسباببازیهای فیزیکی
و این که سنتی هم باشد ،با دستگاههای بازی یا نمونههای
فیزیکی بدون هیچ پشــتوانه علمی که فقط ظاهر دارند،
سخت شده است .دالیل زیادی وجود دارد؛ اما چیزی که
یک اسباببازیفروش میتواند آن را درک کند ،این که
خانوادهها دنبال راحتی هستند .به عبارتی دیگر کودک
آنها فقط سرگرم شود .برای همین به سراغ چیزهایی
میروند که بیشتر در چشم باشــد .متأسفانه از دیدگاه
مسئولین اسباببازیهای سنتی تولید دانشبنیانی به
حساب نمی آیند و در عوض بازیهای دیجیتالی بیشتر
طرفدار پیدا کردهاند .در صورتــی که همین بازیهای
قدیمی با تحرکی که دارند ،مکمــل فوقالعادهای برای
آمادهسازی فکر کودک در آیندهشان هستند .پس یک
اسباببازیفروش اول و به ویژه کسی که در نوع سنتی
قدم برمیدارد ،اول از همه باید اهمیت کار خود را بداند.

رمضانهرماه
رمضان همراه یک اپلیکیشن بسیار کاربردی است که در بخش های
مختلفی مانند  :نیازهای شرعی ،مطالعه ،اطالعات ،سرگرمی ویژه
ماه مبارک رمضان و بازی رمضان همراه برای کاربران همراه اولی با
جوایزی نفیس تنظیم شده است .در این اپلیکیشن عالوه بر محتوای
مذهبی،دستوراتآشپزیمناسبماهرمضانوتوصیههایسالمتی
مناسب رده های سنی مختلف نیز در اختیار شما قرار داده می شود.
شما می توانید در این اپ به دعاهای هر روز ماه مبارک نیز دسترسی
داشته باشید .رمضان همراه را می توانید از ایران اپس دانلود کنید.

ربنا
ربنا یک اپلیکیشن جامع مذهبی به خصوص برای ماه رمضان
است که با استفاده از آن اوقات شرعی منطقه خود را می توانید
تنظیم کنید و از قبله نمای دقیــق و مجموعه ای از ادعیه ها و
به ویژه دعاهای ماه مبارک رمضان بهره مند شوید .نکته مثبت
این برنامه پاسخ به سواالت شرعی کاربران به خصوص در ارتباط
با احکام ماه رمضان است .شــما می توانید ربنا را از کافه بازار
دانلود کنید.

ستایش
ستایشناماپلیکیشنیاستکهدرآنشمامیتوانیددربخشکتاب
آسمانی سوره های قرآنی مد نظر خود را انتخاب و در بخش عالیق
به آن ها دسترسی پیدا کنید .در این بخش تمامی جزئیات سوره
ها وجود دارد و قابلیت پخش صوتی آن نیز فراهم شده است .شما
همچنین می توانیدنوع قاریرانیزانتخابکنید.در ستایشعالوهبر
سوره های قرآنی ادعیه و زیارات مختلف نیز وجود دارد که می توانید
صوت آن ها را هم گوش دهید .در قسمت ترنم امکان دسترسی به
سخنرانی ،مولودی و مداحی اشخاص معروف نیز فراهم شده است.
این اپ را با مراجعه به بازار می توانید دانلود کنید.

کریمه
برنامه کریمه نیز یکی دیگر از برنامه های مذهبی است که  
دارای بخش هــای مختلفی مانند زیارت نامــه های متنی و
صوتی است و شما می توانید با مراجعه به قسمت ویدئوی این
برنامه از ویدئوهای ســخنرانی و مذهبی دیگر استفاده کنید.
در کریمه امکان پرداخت نذورات نیز فراهم شده است و در کل
این برنامه مجموعه ای است برای معرفی زنگی نامه حضرت
فاطمه زهرا (س) و کرامات ایشان .کریمه را نیز می توانید از
کافه بازار دانلود کنید.

